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Kære Abonnenter m. fl. 

 

Teatertur til Malmø søndag d. 4.september 2022. 

Det er jo frygtelig længe siden, vi har været af sted, og jeg vil slet ikke nævne hvorfor, det ord skal 

ikke komme over mine taster. 

 

Anastasia Here we come 
    

ANASTASIA 

Mysteriet om den forsvundne Zardatter. 

 
ANASTASIA var Russisk prinsesse født i Rusland i 1901. Hendes far var Zar Nikolaj ll,  

og hendes mor var Zarina Alexandra. Anastasia var nummer fire i en søskendeflok på fem. 

Da den russiske Zarfamilie ROMANOV blev henrettet i 1918 i efterdønningerne af den russiske 

revolution, rygtedes det, at den yngste datter skulle have overlevet. Den utrolige beretning om den 

overlevende zardatters flugt blev filmatiseret i USA i 1977, og senere sat op som musical på 

Broadway med enorm succes. Broadway-musicalen er et storslået, fantasifuldt eventyr med 

spænding, humor og kærlighed. Den har absolut ingen bund i virkeligheden, men pyt, det kommer 

ind under den kunstneriske frihed, og det er den forestilling, vi skal se i Malmø. 

 

Det kunstneriske koncept i Malmø er udviklet af operachef Elisabeth Linton  

I hovedrollen som Anastasia ses Tuva B. Larsen.   Dimitrij spilles af Andreas Weise 

Som Anastasias bedstemoder, enkekejserinden, møder vi den skønne Lill Lindfors. 

 

          Lill Linfors (photo Ewa-Marie Lundqvist)                            
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Derudover medvirker et stort ensemble af sangere og Malmø Operaorkester under ledelse af  

Johanna Hybinette. 

 

Forestillingen varer ca. 2 ½ time inkl. pause.   Prisen for denne tur bliver 950 kroner. 

 

Det indbefatter en skøn brunch på vores velkendte hotel Mossbylund inkl. 1 øl/vand, kaffe eller the, 

bus på turen, og gode A-billetter til forestillingen,  

 

Man kan tilmelde sig som interesseret på hjemmesiden samtidig med,  

at man bestiller sine abonnementsbilletter. 

                               Senest mandag d.20 juni, gerne før, skal man give endelig besked  

                                om man deltager, og derefter er bestillingen bindende, 

 
Bemærk Teaterturen er udenfor abonnement, og man skal selv købe returbillet til færgen og evt 

fortæring på sejlturen. 

 

 

 Den nye sæson er klar og brochuren er på vej.   

 Lørdag d. 7.5. spiller vi vores sidste forestilling. Det er Teater Next, der kommer med Cirkeline for 

de helt små. Jeg kan anbefale jer at låne et par småbørn, hvis familien ikke selv er leveringsdygtig. 

Teater Next plejer at lave nogen meget charmerende forestillinger, og det er både tiden og pengene 

værd at følge deres samspil med børnene og børnenes glæde. 

Samtidig kan I så få den sprit nye brochure. Vi udleverer den gerne, også til din nabo, men vi skal 

lige have dit navn, så vi kan krydse dig af på vores kørselsliste. Der er jo ingen grund til at bruge tid 

og benzin på at finde en postkasse ude på øen, når du har fået brochuren i hånden allerede. Jeg og 

evt. en hjælper sidder parat med stablerne og krydser af.  

Vi starter udkørslen d. 8.5. og får det klaret på et par dage, så har I god tid til at bestemme jer og 

lave aftaler med jeres teatervenner. Mandag d. 16.5.  kl. 12 lukkes der op for netbestilling. Er der 

nogen, der er usikre på tasterne, så kom ind på teatret mandag d. 16. eller tirsdag d. 17.5.  mellem  

kl. 15 og 17, så er der hjælp at hente. 

Hvis man ikke ønsker at være abonnent, altså at købe mindst 3 billetter plus abonnementsgebyr, kan 

man købe billetter i løssalg men til en højere pris fra d.1.8. kl. 10.00. (se prislisten på brochuren) 

 

Initiativ fra Baren. 

Jeg tror, at de må være blevet inspireret af den gamle Fakta Reklame -  ”vi vil så gerne have, at I 

bliver lidt længere” i hvert fald tilbyder baren 10 kroners rabat på en drink i baren efter 

forestillingen. I skal bare vise jeres billet. Det gælder kun samme dag, efter forestillingen, én gang, 

men det er jo også nok til lige at få vendt forestillingen med vennerne, måske hilse på skuespillerne, 

eller bare hygge sig og vente på bussen, hvis forestillingen er tidlig færdig.                                      
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50 års Jubilæum. 

Som I vil kunne se, straks I kaster jer over formanden Jette G. Pedersens velkomst i bochuren, er 

det til september 50 år siden  Teaterforeningen Bornholm blev startet. Det fejrer vi med et større 

program i uge 39 dvs d. 26.9 til 30.9. 

Vi har bestilt to sjove og underholdende Teatre, der er med på at give alle en herlig oplevelse. For at 

det skal være ekstra attraktivt, sælger vi billetterne til det de kostede dengang i 1972 - 85 eller 65 kr. 

Teater Birch kommer med To tosser på Tur mandag og tirsdag, altså de spiller de to dage, og 

endda to forestillinger pr dag kl 17.00 og 19.30. Jakob Morild kommer med Halløj fra Café Livas 

repertoire. Han spiller onsdag og torsdag kl. 19.30. De har lovet os, at der bliver indlagt diverse 

jubilæums løjer. Baren går og tygger på, hvordan de vil bidrage til festen. Læs mere om stykkerne i 

brochuren. Vi er ved at få lavet et jubilæums skrift og bestyrelsen har fået lovning på jubilæums T-

shirts med logo og det hele, og måske vil de (altså T-shirtsene) blive udbudt til salg, hvis der er 

interesse for det.  

Endelig bliver der en jubilæumsreception af en eller anden art, den har vi ikke helt fod på endnu, 

men alt i alt skal det nok blive sjovt. 

Og nu vi er ved jubilæerne, så er det netop i år 300 år siden, der for første gang blev spillet teater på 

dansk. Det var Grønnegadeteatrets rebelske direktør par, der på det nærmeste gjorde skandale 

dermed. Og de lokkede til og med en ærværdig professor fra Københavns Universitet, til at forfatte 

den famøse dramatik, der skabte balladen. Det var selvfølgelig ingen anden end vores kæmpe store 

komedieforfatter Ludvig Holberg himself. Og han var med på den, da han allerede i flere år havde 

raset mod uduelige journalister og andet godtfolk, fordi de ikke kunne forstå hans satiriske skrift 

Peder Pors. Den slags uvæsen blev godt nok stoppet efter et stykke tid, men i længden kunne det jo 

ikke holdes nede, og nu kunne vi ikke tænke os, at der ikke fandtes dansk drama på vores scener. 

Vi fejrer dette jubilæum ved at vise Folketeatrets opsætning af Ernst Brun Olsens satiriske 

folkekomedie ”Den Poetiske Raptus,” den kan I også læse om i brochuren, når den udkommer, og 

selvfølgelig også i flere detaljer på vores hjemmeside. 

Ungerådet på besøg.  

Vi er rigtig glade for, at vi har haft ungerådet på besøg. Vi lokkede med billetter til Dracula med 

Figaros. Man er jo altid sikker på en sjov forestilling, når det er Figaros, der står for den.  

Der kom fem friske unge mennesker 3 fra bestyrelsen og 2 interesserede medlemmer, og vi blev 

enige om at prøve at komme til et af deres fællesmøder og informere om teaterforeningen Bornholm 

og gøre dem interesserede i teater som sådan – vi håber, der kommer noget ud af det. 

Endelig kan jeg komme med den glædelige oplysning, at der kommer International 

Gadeteaterfestival igen i år d. 22.7.  - 24.7. Det er Helene Høm og Thomas Danielsen 

(Undreværket) der står for den med teaterforeningen som ”støtteparti”. Se næste Nyhedsbrev. 

 

 

Med venlig forårshilsen 

Kirsten Mortensen 


